
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn  

Địa chỉ: Tổ 10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 (lần đầu) 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; 

Xét đơn khiếu nại ngày 13/8/2021 của ông Nguyễn Ngọc Đàn, trú tại tổ 

10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Theo báo cáo số 08/BC-TXM ngày 18/11/2021 của Tổ xác minh tại Quyết 

định số 2074/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Ngọc Đàn với các nội dung sau đây: 

I. Nội dung khiếu nại 

Ngày 24/7/2021, ông Nguyễn Ngọc Đàn nhận được Công văn số 

1460/UBND-TNMT ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Cao Bằng về việc trả 

lời đơn kiến nghị của ông, sau khi xem xét nội dung Công văn, gia đình ông cho 

rằng:  

- Từ năm 2003 đến nay, gia đình ông chưa nhận được 01 Quyết định nào 

của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền về việc thu hồi đất của gia đình ông 

để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3, đoạn Km 267+800 đến Km 274 

+033 (Đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng) theo Quyết định số 846/QĐ-NĐ-UB 

ngày 07/5/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Diện tích nằm ngoài quy hoạch đường giao thông, gia đình ông đã sử 

dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp, nay UBND thành phố cho rằng là 

đất công có đúng không? 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:                /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2021 
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Ông không đồng ý với việc Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công 

văn số 1460/UBND-TNMT ngày 20/7/2021 trả lời đơn kiến nghị của ông, nên 

ông khiếu nại đề nghị hủy Công văn 1460/UBND-TNMT. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

1. Hồ sơ, tài liệu văn bản liên quan đến việc thu hồi đất của ông Đàn, gồm:  

+ Quyết định 690/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2002 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc phê duyêt đầu tư dự án, cải tạo nâng cấp QL3 - Đoạn tuyến tránh thị xã 

Cao Bằng (267+800 - Km 274+33) (Tiểu dự án 1); 

+ Quyết định số 846/QĐ.NĐ.UB ngày 07/5/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc thu hồi đất đai - Phê duyệt mặt bằng địa giới và giao đất xây dựng công 

trình: Nâng cấp cải tạo quốc lộ - Đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng (267+800 - Km 

274+33) (kèm Mặt bằng địa giới số 41/GĐ-NĐ-UB ngày 06/5/2003); 

+ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 02/12/2003 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phê duyệt giá trị đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: 

Cải tạo, nâng cấp QL3 - đoạn tuyến tránh Thị xã Cao Bằng; 

+ Biên bản năm 2003 về xác định diện tích đất đai, nhà cửa, công trình, 

cây lưu niên và hoa màu năm  trong mặt bằng xây dựng đường tránh QL3 đối 

với gia đình ông Đàn. 

+ Thông báo thu hồi đất số 20/TB-HĐGPMB thị xã Cao Bằng ngày 

10/02/2004 về việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL3- 

Đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng đối với gia đình ông Đàn. 

+ Biên bản nhận tiền nhận tiền bồi thường về đất, tài sản, hoa màu và bàn 

giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo nâng cấp QL3 - đoạn tuyến tránh thị xã Cao 

Bằng ngày 12/01/2004 đối với gia đình ông Đàn (kèm phiếu chi tiền số 68, 

quyền số 02). 

+ Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 16/7/2004 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt phương án phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, 

cải tạo đường QL3, đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng. 

+ Các Quyết định 2213, 2214, 2215, 2216 ngày 12/12/2005 về việc giao 

quyền sử dụng đất (Giao đất TĐC 04 lô) kèm 04 biên bản giao đất đối với gia 

đình ông Đàn. 

2. Căn cứ pháp lý để ban hành Công văn số 1460/QĐ-TNMT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
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Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh (nay là Thông tư số 05/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021);  

Đối chiếu với các văn bản pháp luật trên, Công văn 1460/UBND-TNMT 

ngày 20/7/2021 đã ban hành đúng thẩm quyền. 

 Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức kỹ Thuật trình bày Công văn: Đúng 

quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về 

công tác văn thư. 

3. Nội dung khiếu nại 

Nội dung 1: Ông cho rằng từ năm 2003 đến nay, gia đình ông chưa nhận 

được 01 Quyết định nào của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền về việc thu 

hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3, đoạn 

Km 267+800 đến Km 274 +033 (Đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng) theo Quyết 

định số 846/QĐ-NĐ-UB ngày 07/5/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn Km 267+800 đến Km 274 +033 

(Đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng). Được thực hiện theo Quyết định số 

690/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2002 của Bộ giao thông vận tải. Dự án do Bộ giao 

thông vận tải làm chủ đầu tư. 

Căn cứ Quyết định 690/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 846/QĐ-NĐ-UB ngày 

07/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là QĐ 846). Về việc thu 

hồi đất đai, phê duyệt mặt bằng địa giới và giao đất xây dựng công trình: Nâng 

cấp cải tạo đường Quốc lộ 3, đoạn Km 267+800 - Km 274 + 033 (Đoạn tuyến 

tránh Thị xã Cao Bằng); Vị trí tuyến hướng cụ thể được xác định trong mặt bằng 

địa giới số 41/ĐG-NĐ-UB ngày 06/5/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Tại thời điểm năm 2003: Căn cứ Luật đất đai năm 1993; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP 

ngày 24/4/1998 về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào 

mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì việc ban 

hành Quyết định 846 là đủ điều kiện thực hiện thu hồi đất; việc thực hiện thu hồi 

đất được thông báo chung đến các hộ dân có đất bị thu hồi. 

- Về trình tự thủ tục thực hiện đền bù đối với 02 thửa đất lúa của gia đình 

ông Nguyễn Ngọc Đàn đã thực hiện đúng theo Điều 34, Nghị định số 

22/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định. 
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- Tổ xác minh đã làm việc với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện 

Dự án cải tạo nâng cấp QL3 (đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng) đều cho biết:  

“Trước thi thực hiện việc kiểm đếm bồi thường, các gia đình đều nhận 

được thông báo về chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, có họp từ 2-3 lần tại 

nhà văn hóa xóm Nà Tanh, cuộc họp có mời tất cả các hộ dân bị thu hồi đến 

tham dự, cuộc họp do UBND thị xã chủ trì, các hộ đều nhất trí, hộ nào có ý 

kiến, thắc mắc đều được trả lời tại cuộc họp ”. 

- Trong quá trình thực hiện đền bù, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đàn có 

tham gia đầy đủ, nhận và nhất trí ký tên vào các giấy tờ sau: 

+ Biên bản ngày 04/3/2003, ông Nguyễn Ngọc Đàn đã tham gia kiểm đếm 

về đất đai, tài sản, hoa màu, có ký nhận đầy đủ. 

+ Biên bản ngày 12/01/2004, nhận tiền bồi thường về đất, tài sản và bàn 

giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 - Đoạn tuyến tránh thị 

xã Cao Bằng với số tiền bồi thường là 81.405.158 đồng, tại quyển số 02, phiếu 

chi số 68. 

+ Thông báo số 20/TB-HĐGPM  ngày 10/02/2004 về việc giải phóng mặt 

bằng thực hiện cải tạo, nâng cấp QL3, đoạn tuyến tránh thị xã Cao Bằng đối với 

diện tích đất lúa 2.083,7m2 của gia đình ông Đàn. 

Ông Đàn đã nhận tiền bồi thường là 81.405.158 đồng và 04 lô tái định 

cư theo Quyết định 1563/QĐ-UB ngày 16/7/2004 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Gia đình đã ký nhận tiền đầy đủ và bàn giao diện tích mặt bằng nằm trong phạm 

vi giải phóng mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện Dự án (có các quyết định, 

biên bản giao đất TĐC minh chứng). Sau khi nhận được tiền bồi thường về đất 

đai, hoa màu, được hỗ trợ 04 lô tái định cư, gia đình ông Đàn không có kiến 

nghị, khiếu nại đối với Quyết định, văn bản thu hồi tại thời điểm thực hiện thu 

hồi đất của ông làm đường tránh Quốc lộ 3. 

Căn cứ Điều 38, Nghị định 22/1998/NĐ-CP có quy định:“Người bị thu 

hồi đất nếu thấy quyết định đền bù thiệt hại không đúng với quy định thì được 

quyền khiếu nại và được giải quyết theo Pháp lệnh khiếu nại và tố cáo của công 

dân. Người khiếu nại phải gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải 

quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định đền bù thiệt hại, quá 

thời hạn này đơn khiếu nại không còn giá trị xem xét xử lý”. 

Như vậy: Sau khi nhận được các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thu 

hồi đất  Ông Đàn không có kiến nghị, khiếu nại gì về việc thu hồi đất của ông tại 

thời điểm thu hồi. Đến nay ông cho rằng “Từ năm 2003 đến nay, gia đình ông 

chưa nhận được 01 Quyết định nào của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền 
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về việc thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 3” là không đúng. 

Nội dung 2: Ông cho rằng diện tích nằm ngoài quy hoạch đường giao 

thông, gia đình ông đã sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp. Nay 

UBND thành phố cho rằng là đất công có đúng không? 

Như đã nêu ở nội dung 1: 

- Tại thời điểm thu hồi tổng diện tích thuộc quyền quản lý của ông Đàn 

2.030m2  gồm (thửa đất số 11, diện tích 420m2, thửa số 12, diện tích 1.610m2, tờ 

bản đồ số 19, bản đồ địa chính năm 1995) 

- Tổng diện tích đo đạc thực tế để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 

02 thửa đất lúa của ông Đàn là 2.083,7m2  vượt 53m2 so với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (Thể hiện tại biên bản ngày 4/3/2003).  

Tuy nhiên khi xem xét về diện tích giữa bản đồ giấy được UBND tỉnh phê 

duyệt và bản đồ phai số nhận thấy: 

+ Thửa thứ nhất: Diện tích thu hồi 356,9m2 (thu hồi thửa số 11, tờ bản đồ 

số 19) trùng khớp giữa bản đồ GPMB giấy được UBND tỉnh phê duyệt số 

41/GĐ-NĐ-UB ngày 06/5/2003 và Bản đồ GPMB phai số. 

+ Thửa số 2: Ghi trên bản đồ GPMB giấy diện tích thu hồi là 1.726,8m2,  

kiểm tra trên bản đồ phai số diện tích thu hồi nằm trong ranh giới giải phóng mặt 

bằng là 798,3m2.  

Tổ xác minh đã trao đổi với cơ quan chuyên môn (có sự chồng ghép giữa 

hai loại bản đồ địa chính năm 1995 và bản đồ giải phóng mặt bằng đường tránh 

QL3 nhận thấy: Tổng diện tích thu hồi để thực hiện giải phóng mặt là đúng với 

diện tích đã đo đạc thực tế với vị trí 02 thửa đất của ông. Ngoài 02 thửa đất lúa 

bị thu hồi trên ông Đàn không còn thửa nào khác bị thu hồi ở thời điểm đó. Phần 

diện tích nằm ngoài quy hoạch đường giao thông cũng đã được đền bù. Ông Đàn 

đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng với tổng diện tích là 2.083,7m2 (đã bao 

gồm cả diện tích nằm trong và ngoài quy hoạch đường giao thông). 

Từ sau khi thi công đường tránh QL3 đến năm 2014, do sự buông lỏng của 

Chính quyền các cấp, gia đình ông Đàn đã lấn chiếm phần đất dôi dư sau khi thi 

công đường tránh QL3 để cho thuê bãi tập kết vật liệu và trồng màu. Từ năm 2015 

đến nay các cấp chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, lập biên 

bản làm việc với ông Nguyễn Ngọc Đàn, yêu cầu ông Đàn giữ nguyên hiện trạng, 

không được lấn chiếm đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Đến nay UBND tỉnh 

đã có Quyết định phê duyệt số 1025/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 về việc phê duyệt, 

bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
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của Thành phố trong đó có Trụ sở cửa hàng, giới thiệu và bán sản phẩm nông 

nghiệp của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Cao Bằng. 

Do vậy: Ông cho rằng diện tích nằm ngoài quy hoạch đường giao thông, 

gia đình ông đã sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp là đất thuộc 

quyền quản lý của ông, không phải là đất của Nhà nước là không đúng 

4. Kết quả làm việc với ôngNguyễn Ngọc Đàn 

Ngày 25/10/2021, Tổ xác minh đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn 

Ngọc Đàn về một số nội dung liên quan đến khiếu nại của Ông Đàn. Kết quả 

làm việc: 

- Ông Đàn đã nhận được tiền bồi thường là 81.405.158 đồng và nhận đủ 

04 lô đất tái định cư theo quy định, tương ứng với tổng diện tích đất là 

2.083,7m2 và ông đã bán 04 lô đất cho người khác sử dụng. 

- Từ năm 2003 đến thời điểm giải quyết đơn khiếu nại của ông (Đơn đề 

ngày 13/8/2021) ông Đàn chưa có bất kỳ đơn đề nghị, kiến nghị nào khác ngoài 

đơn khiếu nại trên. Ông Đàn không cung cấp được các căn cứ bổ sung thêm đối 

với khiếu nại của ông. 

III. Kết quả đối thoại 

Ngày 03/12/2021, UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Nguyễn 

Ngọc Đàn về nội dung khiếu nại.  

Kết quả đối thoại: Ông Nguyễn Ngọc Đàn không nhất trí với báo cáo kết 

quả xác minh khiếu nại, ông đề nghị hủy Công văn 1460/UBND-TNMT của 

UBND thành phố. 

IV. Kết luận  

Căn cứ Luật đất đai năm 1993; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

đất đai ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 

29/6/2001; Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011; 

Căn cứ Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính Phủ về công tác văn thư; 

- Việc ông Nguyễn Ngọc Đàn khiếu nại công văn số 1460/UBND-TNMT 

ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Cao Bằng về việc trả lời đơn đề nghị của 

ông với 02 nội dung ông nêu trên là không đúng. Công văn số 1460/UBND-

TNMT ngày 20/7/2021 của UBND thành phố ban hành về việc trả lời đơn đề 

nghị của ông là đúng quy định pháp luật. 
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- Phần diện tích nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng, hiện nay ông 

Đàn đang lấn chiếm trồng màu là đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước, 

không phải đất của ông Nguyễn Ngọc Đàn. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn, trú tại tổ 10, 

phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng khiếu nại đối với công văn số 

1460/UBND-TNMT ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Cao Bằng về việc trả 

lời đơn kiến nghị của ông. 

 Điều 2. Giao UBND phường Đề Thám tiếp tục quản lý đối với phần diện 

tích ông Đàn đang lấn chiếm sử dụng để phục vụ Dự án: Trụ sở, cửa hàng giới 

thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành 

phố Cao Bằng đúng kế hoạch. 

 Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu ông Nguyễn Ngọc Đàn không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại 

của Chủ tịch UBND thành phố thì ông Nguyễn Ngọc Đàn có quyền khiếu nại 

đến Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng hoặc khởi kiện quyết định hành chính tại 

Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

 Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh 

Thanh tra thành phố, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt 

bằng thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Chủ tịch UBND 

phường Đề Thám, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Nguyễn 

Ngọc Đàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/h); 

- Thanh tra tỉnh Cao Bằng; 

- CT, PCT UBND thành phố CB; 

- Ban Tiếp công dân TP; 

- Cổng thông tin TPCB; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Nguyễn Quốc Trung 
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